
Проект „Гражданска подкрепа за 
проучване на Черноморските китоподобни 
по българското крайбрежие“ се финансира 
в рамките на Програма BG03 в България по 
Финансовия механизъм на  Европейското 
икономическо пространство 2009 – 2014г.

www.eeagrants.org

ГРАЖДАНСКА  
ПОДКРЕПА ЗА 
КИТОПОДОБНИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

Станете доброволец към Националната система за мо-
ниторинг на биоразнообразието (НСМБР), която се коор-
динира от Изпълнителна агенция по околна среда към 
Министерство на околната среда и водите. Участието Ви 
ще помогне за събирането на информация за тези мал-
ко познати морски обитатели чрез „гражданска наука”  – 
събиране на данни за наблюдения или редовен монито-
ринг на целеви видове от любители.

Събраната информация може да изпратите на:
Сдружение „Зелени Балкани”

гр. Пловдив, ул. Скопие 1, офис 9 и 10
тел: 032/626 977, Факс: 032/635 921
e-mail:dpopov@greenbalkans.org

Димитър Попов – 0885 108 712

Или да подадете директно на НСМБР на адрес:
http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr

Тази брошура е част от проект „Гражданска подкрепа за проучване 
на Черноморските китоподобни по българското крайбрежие“, финан-
сиран в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия ме-
ханизъм на  Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма 
BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа 
се носи от СНЦ „Зелени Балкани“ и при никакви обстоятелства не 
може да се приема, че този документ отразява официалното ста-
новище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство и Оператора на Програмата – Министерство на окол-
ната среда и водите“:
www.BG03.moew.government.bg

При среща с делфини спазвайте 
следните международно приети 
правила за поведение при плаване 
в близост до китоподобни

» Поддържайте постоянна бавна скорост 
приближавайки в зоната от 300 м

» Движете се бавно и паралелно на тях, 
избягвайте резки промени в посоката 

» Не се приближавайте по-близо от 100 м, 
дайте шанс на делфините да ви доближат, 
ако искат 

» Не оставайте по-дълго от 15 мин. в зоната от 
100 м

» Не се опитвайте да ги храните, да ги 
докосвате или да плувате с тях

Видели сте делфин?
Ето каква информация трябва да запишете:

» Дата и час на наблюдението 

» Място – географски координати 

» Вид и брой делфини 

» Поведение 

приближавай
Не се

Не спирай
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Гражданска подкрепа за 
kитоподобните в бълГария

КАК МОЖЕ ДА ПОМОГНЕТЕ ЗА ОПАЗВАНЕТО 
НА КИТОПОДОБНИТЕ?



Най-дребното китоподобно. Главата е заобле-
на  – няма “клюн” и ясно различимо „чело”. 
Гръбният плавник е малък, нисък и заоблен с 
форма на равнобедрен триъгълник. Зъбите са 
странично сплеснати, а не конични, като при 
другите делфини. Придържа се най-близо до 
брега от трите вида. Обикновено се наблюдават 
по единично или в малки групи от 2-4 индивида.
Не се задържа продължително на повърхността. 
Рядко плува в близост до плавателни съдове.

АФАЛА
(Tursiops truncatus ponticus)

ОБИКНОВЕН ДЕЛФИН
(Delphinus delphis ponticus)

Най-едрият бозайник в Черно море. Тъмно-
сив отгоре, светлосив до бял отдолу. Муцуната 
(„клюнът”) е по-къса в сравнение с обикновения 
делфин, но e ясно различима. Долната челюст 
е леко издадена напред. Гръбният плавник е 
голям и триъгълен, наклонен назад. Придържа 
се както близо до брега, така и в открито море. 
Често плува в близост до плавателни съдове – 
задържа се продължително на повърхността и 
скача над водата. Обикновено се среща в групи 
от 4-10 екземпляра.

МОРСКА СВИНЯ
(Phocoena phocoena relicta)

Черноморските китоподобни са 
определени като отделни под-
видове, които се срещат само 
в Черно море. В миналото са 
били обект на индустриален 
улов, като се счита, че през 
първата половина на ХХ в. са 
уловени около 4-5 млн. иниди-
видa. В момента числеността 
на китоподобните в Черно море 
е около 200 000 екземпляра 
за трите вида. Фактът, че са 
разположени на върха на хра-
нителната пирамида ги опре-
деля като важен индикатор за  
състоянието на Черноморската 
екосистема. Поради ограниче-
ната територия, която обитават 
и ниската им численост, те са 
защитени от националното за-
конодателство и редица меж-
дународни конвенции.

Тялото е източено с обтекаема форма, по-ма-
лък по размер в сравнение с афалата. Тялото 
е тъмносиво до черно отгоре, белезникаво от-
долу. Ясно отличим по двете светли петна от-
страни: жълтеникаво или бяло в предната част 
и бледосиво в задната част на тялото. Гръбният 
плавник е триъгълен и слабо извит назад. Сре-
ща се основно в открито море, по-рядко близо 
до брега. Често плува в близост до плавателни 
съдове – задържа се продължително на повърх-
ността и скача над водата.

Проучванията на китопо-
добните в акваторията на 
България са малко и налич-
ните данни за разпростра-
нение, численост, сезонна 
динамика, миграции, пред-
почитани зони, са изключи-
телно оскъдни. Събирането 
на всякаква информация от 
наблюденията на тези видо-
ве и създаването на нацио-
нална база данни е изклю-
чително важно за запълване 
на научната празнота. Това 
ще бъде основата за набе-
лязване на конкретни мерки 
за опазването на тези мор-
ски бозайници.

Ясно отличими 
“муцуна“ и “чело“

Голям ясно 
отличим 
гръбен 
плавник

Сиво 
оцветяване

Светли петна 
отстрани на тялото

Главата е заоблена без 
отличима “муцуна“ и “чело“

Гръбният плавник е нисък 
с форма на равнобедрен 
триъгълник.


